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ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНЫНЫҢ ЖАҢА 
ҚУРЫЛЫМЫНДАҒЫ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

С.С. Мүстафина 
С.Торайғыров атындағы 

Павлодар мемлекеттік университеті

Жоғары білімнің еуропалық кеңістігін қалыптастыру мәселесі 
қазіргі білім берудің өзекгі мәсел ел ерінің бірі болып саналады. Осы- 
ған байланысты білім беру жүйесінің кең дамьпудың жетілдірі- 
луінің шынайы дөлелі регінде жүрегін Болон процесіне талдау 
жасауға тереңірек тоқталғымыз келеді. Жоғары білім жүйесін же- 
тілдіру тақырыбына қатысты әдебйеггерДі сараптау барысьшда 
аталған тақырып А.Митяеваның, С. Ал ексеевтің, С.Шалғымбаев- 
тың, В.Касевичтің, Р.Светлов, В.Баңценколардың жөне басқа да 
зерггеушілердің ғылыми еңбектерінде қарастырылғанын байқа- 
дық. Күн сайын қызығушылық артып келе жатқан Бсшон процес- 
іне көптеген әдебиеттердің тақырыбы арқау болған.

Болон процесі еуропа кеңіслігіне академиялық оргадаға одан да 
тыс жерперде де кеңінен танымал. Қоғамда оны жүзеге асыру, мақ- 
сатгары мен міндетгеріне де қызығушылық артып огыр. Әсіресе, бул 
қызығушылық жеке аймақгарда, негі зінен Ощүстік-Шығыс Еуропа 
аймағында маңыздылыққа ие болып, мүнда Берпиндегі қыркүйек 
айында өткен конференцияда аталған Болон кауымдастығына қосы- 
луға өз тілектерін біддірген төрт ел жайлы тоқгалып өткен орынды. 
Сонда да, ең алдымен, төмендегі сүраққажауап алу маңыздырақ: «Бо- 
лоннан» біз нені күтеміз және ол бізден ңені талап етеді?

Болон процесінің негізінде коптеген еуропалық еддер мен 
академиялық үйымдар бөліп қарастыра алмайтын, жаһанданды- 
ру дөуірінде жоғары білім жүйесін барынша тұра?ты біріктіруге 
үмтылу қажеттілігі туралы түжырым үсыныдды. Бұл процеске 
қатысушылардьщ барлығына зерттеу мен білім беру дөстүрлерінің 
мөдени ерекшеліктері мен көптүрлігінің артықшылықтарын толық



пайдапануға негіздейді, білім сапасын бұлжытпай артгаруға, сту- 

денттердің өздік жұмыстарының жұмылдырылуын жеңілдетуге 

жене жастарды жоғары дәрежедегі біліктілікпен қамтамасыз ету- 

ге итермелейді. Болон процесінің негізінде де еуропалық интег- 

рацияның неғұрлым ауқымды процестерінің негізінде жатқан 

құндылықтар бар екені күмән келтірмейді.

Қазіргі танда Еуропа халқы «бір сарындылық» әдісі олардың 

мақсаттарының жүзеге асуына жарамайтынына пікір білдіруде. 

Керісінше, ол арнайы еуропалық жағдайларда, өсіресе, мәдениет, 

білім жөне зертгеу салаларында қажет емес нөтижелерге өкеліп 

соғады. Бірнеше ғасырлар бойында еуропалық елдер бір-бірінен 

бөлектеніп, жаулық қарым-қатынаста болды, бұл олардың мәде- 

ни, діни жөне лингвистикалық ерекшелікгеріне себепші болды. 

Қазіргі уақыгта Еуропа мемлекеттері жеке жалпы қасиеттерді 

қабылдайды, бірақ, сонымен қатар мәдени өртүрлілікті болмыс 

ретінде қабылдайды да, оны артықшылық деп тұсінеді.
Нұсқалы іс-өрекетке жұмылдыру мен интеграцияның бірне- 

ше нысандары іздестіріліп жатыр. Осылайша, біз күрделі ди- 

леммаға келеміз: қазіргі кезеңде өте қажетті, әртүрлі мемлекет- 
терде қалыптасқан (әсіресе мәдениет пен білім саласында) жүйе, 

норма, символ, мазмұн жөне т.б. әртүрліліктерін, интеграция- 
ларын қалайша біріктіру керек? Жөне екінші: жоғарыда көрсе- 
тілген барлық параметрлердің біркелкі үйлесу талаптарын ин- 
теграция процесі қандай қауіп-қатерге әкеледі?

Бүгінгі күні біз үшін Еуроодақ пен Болон клубы өзінің 
құрамы жағынан өртүрлі екені маңызды емес - жоғарыда ай- 
тылған пөлсапаны екі жағдайда да қолдануға болады. «Болон» 
үйлесімділік туралы жарғы болып санала алмайды. Бұл жоға- 
ры білімнің еуропалық кеңістігін қүруға тырмысу және жалпы 
проблемаларды түсіну декларациясы болып саналады. Ол дау- 
ыстарды салмақгау немесе басқа да басым типтерді салысты- 
руға негізделмеген, керісінше талқыға салу және консенсус 
іздеуге негізделген.Осы тұрғыдан алып қарағанда «еуропалық 
білім жүйесі» және «еуропалық оқу жоспарлары» дегендер
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мүлдем жоқ және декларацияға қол қойған елдер бұларды 
құруға ұмтылмайды да. Білім берудің еуропалық жүйесі мен 
оқу жоспары оқу жоспарларының көптұрлілігі мен мәнділігі 
ұсынатын артықшылықтарды тұсіну барысында, сондай-ақ осы 
мәнділікке процестің барлық қатысушыларын жұмылдыруға 
қажетгі «байл аныстыру шы жолдарды» құру қажетгілігін тұсіну 
барысында жүзеге асырылады.

Жоғары білімнің еуропалық кеңістігін қалыптастыру про- 
цесі осындай қарапайым арифметикаға келтірілмейтінін өте 
жақсы тұсіну керек. Реформа неғұрлым кең ауқымдатапаптар- 
ды қарастырады. Бакалавриат мекемелерінің «оңай құтылу» 
турапы үміті болмауы керек, керісінше олардың еңбектенген 
үстіне еңбектене түсуі қажет. Жоғары білім қандай да бір нақ- 
ты нысанды тауып алуды ғана көздейтін домино ойыны емес. 
Жоғары білім мазмұнды болуы тиіс. Мәселенің түпкі мәнісі 
біэдің оңірде ұзақ мерзімді оқу жоспарпарын құру дәстүрге ай- 
налған, бұл, өрине, Болон процесінің мақсаттарына сәйкес кел- 
мейді. Дөстүрді жаңа мақсаттармен қалайша үйлестіруге бола- 
ды жөне реформаның қандай өдісін ұстануға болады — түбе- 
гейлі әдісті ме өлде аяушылық ету әдісін бе?

Алдымен Болон декларациясының (1999) мәнісіне тап- 
дау жасап алу қажет, онда осыған байланысты төмендегілер 
айтылған болатын: «Екі басты цикп -  дилом алу және аспи- 
рантура циклынан тұратын жүйе құру. Екінші циклға тұсу 
үшін кем дегенде ұш жылдық мерзімнен тұратын бірінші 
циклды аяқтау керек. Бірінші циклды аяқтаған соң берілетін 
дәреже еуропалық еңбек нарығында қабылданатын 
біліктілікпен санасуы керек. Екінші цикл көптеген Еуропа 
елдерінде қазіргі кезеңде қабылданып қойылған магистр 
немесе доктор дөрежесін алумен аяқталуы тиіс.».

Декларация біртекті аяқталған шешімді ұсынбайтыны 
белгілі. Ол оқудың екі циклының болуына шарт жасайды. 
Біріншісінің ұзақтығы кемінде үш жыл. Екі циклда да «еуро- 
палық еңбек нарығында берілетін біліктілікгі» алуға әкеледі.



Болоньеге ұсынылған немесе неғұрлым кейінгі кездесулер 
барысындағы оқыту бағдарламаларының басқа да нұсқала- 
рын қарастыру қажет. Қалай болса да, декларация жағдайы 
кең тұрғыда пікірталас туғыза алады.

Еуропа елдерінде болып жатқан өзгерістер Қазақстаңцағы да білім 
жүйесіне өз есерін тигізбей қоймады. Соңғы жылдары Қазақстандағы 
жоғары мектепті жанашылдан ды ру мәселелерін қарастыратын баспа- 
лар квптеп пайда болуда. Мерзімді баспасөздегі мақалалар ерекше қызы- 
ғушылық туғызуда. Республикалық басылым беггерінде Қазақстан 
Республикасындағы жогары білім жүйесін өзгеріу кажеггілігі туралы 
белгілі ғалымдардын піюрпері жиі басылып жүр. Ең алдымен 2005- 
2010 жылдарғаарналған Қазақстан Республикасындағы білімді дамы- 
тудың Мемлекеггік бағдарпамасына назар аударғымыз келеді. Міне, 
осы бағдарламада тұлга мен қоғам мүддесін қанагатгандыру, адамзат 
ресу рстарын дайындау сапасын көтеруге арналған 2010 жылға дейінгі 
ҚР Стралегиялық дамыгу басымдылықгарынын негізінде көпденгейлі 
білімніңұлгтық жүйесін жаңашылдандыру мәселелері көтеріледі. Атал- 
ған бағдарламада кадрларды дайындаудың үш сатылы моделі: бака- 
лавриат -  магисгратура -  докгорантура ріі.О неғүрлым тиімдірек екені, 
еңбек нарығының егге жылдам өзгеріп отыратын жағдайында бітіру- 
шілерпің академиялық жүмылдырылуы мен сүраныста болатыны кам- 
тамасыз егілегіні туралы айтылады [1.13 бег].

Біздің жоғары мектебіміз қалыптасқан отандық және 
әлемдік төжірибені есепке ала отырып, жанарып отыруы тиіс. 
Жоғары білім жүйесін жаңашаландыру туралы ойларын ми- 
нистрдің сөйлеген сөздерінен де байқауға болады. Бүгінгі таң- 
да Қазақстан Республикасындағы Жоғары білімді жаңашалан- 
дырудын басым бағыттары болып төмендегілер саналады:

1) ЮНЕСКО үсынған модель бойынша дипломға немесе 
оған балама болатын құжатқа бір ізге салынған қосымшаны 
жаппай енгізу есебінен көбінесе, максималды тұрғыда салыс- 
тырыла апатын академиялық дәреже жүйесін қүру.

2) Жоғары білімді екі деңгейлі жүйеге ауыстыру: бака- 
лавриат- магистратура;
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3) Студент білімін бағалауды оқу кредиті мен механнзм- 
дерінің жүйесіне енгізу.

Қазақстандық жоғары мектептің өзіндік қалыптасқан 
дәстүрі бар екені сөзсіз, сондықтан оны реформалауда біздің 
Республикамыздың үлттық, мәдени ерекшеліктерін есепке 
алған жөн.[2,4бет]

Халықаралық білім талаптарына сәйкес бізде бакалавр-ма- 
ман дәрежесі енгізілген. Бакалавриаттың жаңа мамандықтарын 
танып білу мақсатында біз ҚР жоғары білім бағыттары мен ма- 
мандықтарының классификаторына талдау жасадық. Жоғары 
білім мамандықтары мен дайындық бағытгарының Классифи- 
каторы ұсынған жаңа мамандықтардын қатарында жоғары оқу 
орнын бітірушілердің лайықты қызметке орналасуын қамтама- 
сыз етпейтін мамандықгар да баршылық, яғни, олардың мазмұ- 
нының өміршеңдігі жоқ. Мысалға алатын болсақ, 540330 «Пе- 
дагогика» бакалавриат мамандығының мемелкеттік стандартын- 
да былай деп анық жазылған: аталған мамандықты бітірушілер 
білім саласында менеджер болып қызметке түра алады делінген, 
алайда оның ешбір көрсетюшт ері берілмеген. Аталған маман- 
дықгы бітірушілер мектепте қызмет істей алмайды, себебі пән 
бойынша арнайы педагогикалық мамандығы жоқ, олар жоғары 
оқу орньшда қызмет істей алмайды, себебі магистрлік білімі жоқ, 
яғни, дипломда көрсетілген жоғары біліміне сәйкес жүмысқа 
орналасу мүмкін емес. Жоғары оку орнында оқыған уақыты бос 
әуре-сарсаң сияқты. Негізінен, аталған мамандықты бітіруші- 
лердің барлығы дерпік біздің респубпикамыздың еңбек нарығын- 
да сүраныста тұрған екінші жоғары білім алуға мүдделі болып 
қалады. Осылайша біз бакалавриатты енгізу мұқият қарастыру- 
ды талап ететін өте күрделі іс, аталған мамандықтың еңбек на- 
рығындағы сүранысын, болашақтағы қызметпен қамтылуы және 
кәсіби өрлеуіне мүмкіндік алуы туралы түбегейлі зерттеу ке- 
ректігі туралы қорытынды жасаймыз. Сондай-ақ бакалавриатты 
енгізу- бұл уақыт талабы екенін де мойындаймыз, сондықган 
аталған мәселе үлкен назар аударуды, ден қоюды талап ететінін,



мұндай істе асығыстық жасамау керек, өміршеңдігі төмен ма- 
мандықгы ашудың қажегсіз екенін айта кегкеніміз келеді. Жаңа- 
дан ашылатын мамандыктардыц мазмұнын анықта айқын көрсе- 
ту керек, аталған мамандықты бітірушілер қазіргі еңбек нары- 
ғында өзінің лайықты орнын таба білуі керек.

Соңғы жылдары жоғары білім мамандықтары мен дайындық 
бағыттарының Классификаторьш әбден толық жетілдіру мәселелері 
өте жоғары деңгейде, ЮНЕСКО талалтарына сәйкес көтеріліп жүр.

2002-2003 жылдары білім жөне ғылым Министрлігі отан- 
дық магистратураны кредиттіктехнологияны қолдану негізінде 
жүмыс атқаратын Академиялық білім ұйымдарының халықа- 
ралық жүйесіне ауыстыру туралы шешім қабылдады. Магист- 
ратура бағдарламасының мақсаттық қызметі -  бұл ғылыми 
жөне ғылыми-педагогикалық кадрлар корпусын қалыптасты- 
ру. Мөселені бұлай шешудің жолы оқушылардың ғылыми-зерт- 
теушілік жөне ғылыми-педагогикалық әрекеттеріне негіздел- 
ген интеллектуалдық потенциалының жоғары дәрежедедегі 
араласымына қол жеткізуге бағытталады. Мұндай жол білім 
сапасын жаңа бір деңгейге көтеруге ықпал жасайды.

Магистратура жөніндегі Қазақстан Республикасы Білім бе- 
рудің Мемлекеттік Жалпыға міндетті Стандартында магистрату- 
раның білім бағдарламасының мазмұнына қойылатын талаптар 
айқын берілген. Магистратураның білім бағдарламасы: базалық 
жөне көсіби пөндерден тұратын теориялық оқудан, магистрлік 
диссертацияны орындаудан тұратын ғылыми-зерттеу жұмысынан 
жөне мемлекеттік қорытынды аттестациядан тұрады.

Магистратураны бітірушініңтүбегейлі ғылыми және кәсіби 
дайындығы болуы керек, ол ғылыми ақпаратты қабылдау, өндеу 
жөне сақтауды жүзеге асыратын қазіргі ақпараттық технология- 
ны игеруі тиіс, қазіргі ғылыми жөне тәжірибешілік мәселелерді 
нысандай жөне шеше білуі тиіс, таңдалған ғылыми мамандық 
бойынша ғылыми-зерттеу әрекетін жоспарлап, жүргізе білуі тиіс, 
жоғары оқу орнында сабақ бере алуы тиіс, зертгеу және басқа- 
рушылық өрекеттерді табысты жүзеге асыра алуы тиіс, ғылыми- 
зергтеу өрекеттерінің дагдыларын игеруі тиіс.
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Жоғары мектепті реформалау білім жүйесінін отандык тәжіри- 
бесін есепке ала отырып жүргізілуі тиіс. Сонымен қатар, жаңа 
идеяларды енгізу, біздің ойымызша, Республикамыздын жоғары 
мектептеріне жаңа беталыс беретіні, дамудың неғүрлым жоғары 
деңгейіне жеткізетіні сөзсіз. Сондықтан да жоғары мектепке ар- 
налған неғүряым кеңірек кеңістік жасауға үлкен мән береміз және 
аталған тақырып кең түрғыда зерттеуді талап етеді деп есептейміз.
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